
FRT – Campionatul National –Echipe,  Seniori+ / Super-Seniori

Club organizator: CS ADITEN / As Club POLITEHNICA...Localitatea:. Rm. Valcea / Bucuresti.

Data:.. 26-30.08.2015..

CATEGORIA DE PARTICIPARE:_________

FORMULAR DE NOMINALIZRE ECHIPA

Vă rugăm să completați și să trimiteti la: FRT – Comisia de Seniori / Superseniori

Email: seniori.superseniori@frt.ro, aurel.parjol@gmail.com

Vă rugăm să completați și să returnați acest formular, cât mai curând posibil, dar cu siguranță nu mai târziu de
24.08.2015 (conform datelor din calendar-infocomp- FactSheet). Vă rugăm ca, nominalizările sa fie facute in
ordinea de merit ( clasamentului de seniori 35+(30) din data respectiva a inscrierii.
Orice numire și ordinea de merit poate fi modificat numai înainte de tragerea la sorți; pentru motive de sănătate,
rănire sau deces până la și nu mai târziu de Sedinta Tehnica prin notificarea FRT și arbitrul.
O astfel de schimbare trebuie să fie însoțită de documentația scrisă din partea Clubului (Asociatiei).

Clubul (Asociatia): .......................................................................................
desemnează prin prezenta următoarii(le) jucatori(e) (în ordinea de merit pentru simplu).

Nr. Legitimatie NUMELE PRENUMELE Data Nasterii
Ziua / Lună / An

1. _______________           __________________        ___________________           ________________

2. _______________           __________________        ___________________           ________________

3. _______________ __________________        ___________________           ________________

4. _______________           __________________        ___________________           ________________

Căpitanul echipei

5. _______________           __________________        ___________________           ________________

Vă rugăm să rețineți: sunt necesare datele complete de naștere (nu doar anul).

Detalii ale căpitanului de echipa (adresa completă necesară pentru corespondență):

Nume: .......................................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Telefon: ...................................................... ..... Fax: .............................................................

E-mail: ...................................................................................

Membrii echipei și căpitanul sunt eligibili pentru a reprezenta aceast  Club (Asociatie), în conformitate cu

"Regulamentul pentru Campionatul National pe Echipe Seniori / Super Seniori – 2014



CALIFICAREA JUCATORILOR DE A REPREZENTA CLUBUL(ASOCIATIA)

A. Pentru a fi eligibil sa participe la aceasta competitie, un jucator trebuie sa implineasca varsta minima pana la
31 decembrie in anul in care se desfasoara competitia.

B. Toti componentii echipei trebuie sa posede legitimatii FRT (la clubul respectiv cu taxa platita la zi) si viza
medicala(regulamentara).

C. Daca un jucator legitimat care nu reuseste sa participe (din lipsa de componenta a clubului respectiv), acesta
poate incheia un protocol de colaborare cu un alt club, conform Regulamentului de Protocol-Colaborare afisat
pentru aceasta competitie.

D. Comitetul Seniori-Superseniori și / sau Comitetul de organizare a evenimentului, au dreptul de a cere unui
Club/Asociație sa aduca dovezi pentru a arăta modul în care un jucător este calificat pentru a reprezenta clubul
sau asociatia. Dacă, în discreția Comitetului Seniori-Superseniori, dovada prezentata nu este considerata
suficient, jucatorul nu va fi permis sa participe la concurs.

Notă: Un jucator nu poate avea un acord pentru „protocol de colaborare”, daca clubul la care este
legitimat, participa in respectivul campionat.

Nume (cu majuscule): ............................................ ..................................................

Semnătura: ................................................ ..............................................

În numele: .............................................. ................................................

Clubul/Asociatia: ................................................ ..............................................

Data: ................................................ ........................................

CATEGORIA DE PARTICIPARE:_________

FORMULAR DE NOMINALIZRE ECHIPA


